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DECRET D’ALCALDIA 15 DE FEBRER DE 2022 
 
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, celebrada el dimarts 15 
de febrer de 2022 a les 17.30 hores a la Casa Consistorial, segons l’Ordre del Dia que a 
continuació s’indica: 
 

PUNT ASSUMPTES DE  L’ORDRE DEL DIA 

01 ACTES. Aprovació de l’acta de sessió número 02/22, de data 1 de febrer de 2022. 
02 PATRIMONI. Renúncia a autorització d’aprofitament especial de domini públic 

relativa a l’ús d’una plaça d’aparcament a l’edifici de la biblioteca municipal – 
Febrer 2022 (A). 

03 PATRIMONI. Renúncia a autorització d’aprofitament especial de domini públic 
relativa a l’ús d’una plaça d’aparcament a l’edifici de la biblioteca municipal – 
Febrer 2022 (B). 

04 CONVENI. Modificació acords resums anuals relatius a la societat UTE SILVIA II 
en concepte de cànons derivats del conveni de col·laboració econòmica subscrit 
en data 07/12/2011 i de les addendes modificatives. 

05 CONTRACTACIÓ. Actualització de l’import corresponent al reforç al Contracte de 
neteja d’edificis i instal·lacions municipals. 

06 INGRESSOS. Factures de l’A.M.B. en matèria de residus. 
07 INGRESSOS. Factures de la Fundación d’Ecopilas. 
08 INGRESSOS. Factures d’European Recycling. 
09 CONTRACTACIÓ. Conformitat a l’increment del cost d’execució del Contracte 

d’obres per la reurbanització del C/ Francesc Macià del tram comprés entre l’Av. 
generalitat i el C/ Doctor Fleming i la reparació del mur situat al mateix carrer del 
Papiol. 

10 PPGG. Modificació de crèdits núm. 01/2022 del Pressupost General de 
l’Ajuntament. 

11 ESC. BRESSOL. Conveni de col·laboració amb corresponent al curs acadèmic 
2022-2023. 

12 SUBVENCIONS. Concessió de subvencions (Codi: L18/2021/A) de suport a 
empreses, pimes, microempreses i autònoms del Papiol per l’exercici 2021 
(Relació 05). 

13 PLANS D’ACTUACIÓ. Aprovació i/o conformitat del Pla municipal de joventut del 
Papiol pel període 2022-2025. 

14 PATRIMONI. Incoació de l’expedient d’atermenament del passatge entre el C/ 
Abat Escarré i el Mossèn Rull, anomenat Passatge de Dalt del terme municipal 
del Papiol. 

15 SUBVENCIONS. Condicions reguladores de subvencions directes nominatives 
(aportacions econòmiques) pel funcionament dels grups polítics municipals (codi: 
L31/2022/A) i inici de procediment de concessió per l’any 2022. 

16 CONTRIBUC. ESPECIALS. Aprovació de liquidacions provisionals de 
contribucions especials corresponents a les obres contemplades en el projecte 
de reurbanització del carrer Papiol de Baix. 

17 PATRIMONI. Contracte de serveis de neteja viària antic. Reintegrament de 
l’import de l’IVTM dels anys 2019 i 2020 a TALHER. 

18 
 

RRHH: Procés selectiu 01/2022 d’un/a assistent/a del Casal de gent gran 
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19 CONTRACTACIÓ. Revisió de preus del Contracte de serveis de recollida de 
residus urbans, deixalleria i neteja viària (amb FCC). 

 


